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Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Kósné Dargai Rita képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Pataki Éva

aljegyző
PH. jogtanácsos
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH.Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a szavazógépet a
határozatképesség megállapítása érdekében. Megállapítja, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. A
napirendi pontokkal kapcsolatban tájékoztat, hogy a 3.) napirend előterjesztése személyes
adatokat tartalmaz, ezért annak megvitatására zárt ülésen kerül sor csakúgy, mint a 7.)
napirendi pontra, melyet a pályáztatási eljárás folyamata miatt, üzleti érdekre
hivatkozással javasol zárt ülésen tárgyalni. A zárt napirendi pontokat az ülés utolsó két
napirendjeként javasolja. Mivel a 3.) alapból zárt, ezért kéri, szavazzanak a 7.) napirendi
pont zárt ülésen történő megtárgyalásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 4.) „Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrszú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok elbírálására” című napirendi zárt
ülésen történő megtárgyalását.
Fürjes Pál közli, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság egyik külső tagja, Pákó
Ferenc elhunyt, ezért emlékére 1 perces néma felállást kér. A tiszteletadás után kéri a
Képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az elhangzott
módosítás figyelembevételével.
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1.)

Javaslat a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeretszerződések lejárati határidejének módosítására
Előterjesztő:

2.)

Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

3.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

Javaslat a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő:

7.)

Alpolgármester

Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

6.)

Alpolgármester

Javaslat az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat székhelyhasználatának
jóváhagyására
Előterjesztő:

5.)

Polgármester

Javaslat közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére
Előterjesztő:

4.)

Polgármester

Alpolgármester

Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrsz-ú ingatlanok
hasznosítására kiírt pályázatok elbírálására
Előterjesztő:

Eseti Bizottság Elnöke

Fürjes Pál polgármester az ülés vezetését átadja Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1.) napirend
Javaslat a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeretszerződések lejárati határidejének módosítására
Fürjes Pál szóbeli kiegészítésében elmondja, a Képviselő-testület már korábban döntött
arról, hogy 2012. év végéig a rulírozó folyószámla hiteleket rendezni kell, mert 2013.
január 1-től nem tervezhető működési hiány. Mivel az átmeneti időszak nagyon sok
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önkormányzatnál nem zökkenőmentes, ezért a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 201. évi CXCIV. törvény most módosult, így lehetőség adódott arra, hogy az
átmeneti időszakra (fél évre) meghosszabbodjon a hitelkeret, illetve a folyószámla hitel
igénybevételének lehetősége. Elképzelhető, hogy valamilyen mértékben az ózdi
önkormányzatnak is szüksége lesz az átmeneti időszakra a folyószámla hitelkeret
megtartására, melyről előzetes egyeztető tárgyalást folytattak a számlavezető bankkal. Az
ehhez szükséges összeg fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. A féléves fenntartás
kb. 1,5 MFt.
Vitális István: a legszükségesebb kiadások biztonságos fedezetére szolgálhat ez a
hitelkeret. A 2012. évi költségvetésben előirányzott fedezetek elegendőek a
finanszírozására. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2012.(XII.12.) határozata
a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések
lejárati határidejének módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a működési kiadások
biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések lejárati határidejének
változatlan feltételek és fedezet (hitelkeret: 225.000 Eft; kamat: 1 havi BUBOR
+3,0 ; rendelkezésre tartási jutalék 1,5 %; fedezet: keretbiztosítéki zálogjog a volt
Ady Kollégium épületére + az önkormányzati bevételek engedményezése )
melletti, 2013. június 30-ig történő meghosszabbításával.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési kiadások
biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések módosítását aláírja és
az ezzel kapcsolatos kiadásokat a 2012. évi költségvetés önkormányzati
hitelkeretekkel, befektetésekkel kapcsolatos előirányzat terhére teljesítse.
3.) A Képviselő-testület a 153/2012. (X.18.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős:Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.2.) napirend
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál ismerteti, a napirendben a Bolyokért Alapítványt kívánja az általános
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tartalékkeretből 30 EFt-tal támogatni. A határozati javaslat módosul, kiegészül, hiszen
Tóth Pál 20 EFt-tal, Dr. Mészáros Miklós 50 EFt-tal, Vitális István pedig 40 EFt-tal
szintén támogatni kívánja ezt az alapítványt, mely összeg fedezetként szolgálhat a bolyoki
Karácsony megrendezésére. Ezzel a kiegészítéssel együtt javasolja elfogadni az
előterjesztést.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egybehangzóan
elfogadásra javasolja a Bolyokért Alapítvány támogatását az elhangzott kiegészítésekkel
együtt.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosítás figyelembevételével.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2012.(XII.12.) határozata
alapítvány támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Bolyokért Alapítvány általános tartalékból történő
30.000 Ft-os, lakóterületi céltartalékból (Tóth Pál képviselő 20.000 Ft; Dr. Mészáros
Miklós képviselő 50.000 Ft; Vitális István képviselő 40.000 Ft) történő 110.000 Ft-os
támogatását.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
3.) napirend
Javaslat közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére
Fazekas Zoltán hangsúlyozza, a közoktatási intézmények, az általános és középiskolák
2013. január 1-től történő állami fenntartásba adásához kapcsolódik ez az előterjesztés. A
korábbi intézményfenntartó társulási megállapodásokra (Kissikátor, Domaháza, Csernely,
Bükkmogyorósd) már nincs szükség, hiszen települési önkormányzat nem lehet
intézményfenntartó. Így a megállapodások kiüresednek, ezért ezek megszüntetésére tesz
javaslatot az előterjesztés.
Obbágy Csaba az alpolgármestert kiegészítve megemlíti, a felsorolt települések mellett
Sajónémetire vonatkozó korábbi megállapodás megszüntetése is szerepel az anyagban. Az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egybehangzóan támogatja a közoktatási
intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetését.
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Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsággal együttesen tárgyalta meg az előterjesztést, és
egybehangzóan elfogadásra javasolják.
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2012. (XII. 12.) határozata
közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ózd-Kissikátor
Intézményfenntartó Társulást 2012. december 31. napjával a határozat 1. melléklete
szerint megszünteti.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ózd-Sajónémeti
Intézményfenntartó Társulást 2012. december 31. napjával a határozat 2. melléklete
szerint megszünteti.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ózd-DomaházaBükkmogyorósd-Csernely Intézményfenntartó Társulást 2012. december 31. napjával a
határozat 3. melléklete szerint megszünteti.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője
2012. december 31.
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1. melléklet a 200/2012. (XII. 12.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Amely létrejött egyrészről ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3600 Ózd, Városház tér 1.
szám, képviseli: Fürjes Pál polgármester), másrészről KISSIKÁTOR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3627 Kissikátor, Táncsics út 51. szám, képviseli: Kocsik László
Csaba polgármester) között, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy az Ózdon, 2005. július 25-én, valamint Kissikátorban, 2005. július 26-án
aláírt társulási megállapodással Ózd-Kissikátor Intézményfenntartó Társulást hoztak létre,
közoktatási intézmény közös fenntartása és egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása
céljából. A társulás létrehozásról rendelkező Képviselő-testületi határozatok:
184/KH/2005. (VII. 26.)
90/2005. (VII. 21.)

Ózd Város Önkormányzata
Kissikátor Község Önkormányzata

2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartási intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bek.-e rögzíti, hogy a
települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem
láthat el. Ennek érdekében a társulás köteles módosítani a társulási megállapodást. Tekintettel
arra, hogy az 1. pontban megjelölt társulási megállapodás kizárólag iskolai oktatási
feladatellátásra jött létre, és a társulásba bevitt vagyontárgyak helyzetét, az alkalmazottak
továbbfoglalkoztatását Ózd Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendő megállapodásban rögzíti, jelen intézményfenntartó társulás megszüntetése szükséges
2012. december 31. napjával.
3. A társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben az
intézményfenntartó társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
Ózd, 2012. december 12.

Kissikátor, 2012. december ...

………………………………………
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

……………………………………….
Kissikátor Község Önkormányzata
képviseletében
Kocsik Csaba
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás megszüntetését Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
200/2012. (XII. 12.) határozatával, Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…./2012. (XII…..) határozatával jóváhagyta.
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2. melléklet a 200/2012. (XII. 12.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Amely létrejött egyrészről ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3600 Ózd, Városház tér 1.
szám, képviseli: Fürjes Pál polgármester), másrészről SAJÓNÉMETI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3652 Sajónémeti, Szabadság út 50. szám, képviseli: ifj. Kövér
József polgármester) között, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy közöttük társulási megállapodás jött létre az Ózd-Sajónémeti
Intézményfenntartó Társulás létrehozására, közoktatási intézmény közös fenntartása és egyéb
feladatok társulás keretében történő ellátása céljából. A társulás létrehozásról rendelkező
Képviselő-testületi határozatok:
116/2012. (VII. 19.)
67/2012. (VII. 26.)

Ózd Város Önkormányzata
Sajónémeti Község Önkormányzata

2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartási intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bek.-e rögzíti, hogy a
települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem
láthat el. Ennek érdekében a társulás köteles módosítani a társulási megállapodást. Tekintettel
arra, hogy az 1. pontban megjelölt társulási megállapodás kizárólag iskolai oktatási
feladatellátásra jött létre, és a társulásba bevitt vagyontárgyak helyzetét, az alkalmazottak
továbbfoglalkoztatását Ózd Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendő megállapodásban rögzíti, jelen intézményfenntartó társulás megszüntetése szükséges
2012. december 31. napjával.
3. A társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben az
intézményfenntartó társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
Ózd, 2012. december 12.

Sajónémeti, 2012. december ….

………………………………………
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

……………………………………….
Sajónémeti Község Önkormányzata
képviseletében
ifj. Kövér József
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás megszüntetését Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
200/2012. (XII. 12.) határozatával, Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…./2012. (XII…..) határozatával jóváhagyta.
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3. melléklet a 200/2012. (XII. 12.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Amely létrejött ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3600 Ózd, Városház tér 1. szám,
képviseli: Fürjes Pál polgármester), DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.:
3627 Domaháza, Petőfi út 9. szám, képviseli: Elek István polgármester),
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi
út 5., képviseli: Pataki Csaba polgármester), valamint CSERNELY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3648 Csernely, Kissor út 26., képviseli: Vincze Tamás
polgármester) között, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy közöttük társulási megállapodás jött létre az Ózd-DomaházaBükkmogyorósd-Csernely Intézményfenntartó Társulás létrehozására, közoktatási intézmény
közös fenntartása és egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából. A társulás
létrehozásról rendelkező Képviselő-testületi határozatok:
116/2012. (VII. 19.)
72/2012. (VII. 25.)
22/2012. (VII. 24.)
41/2012. (VII. 20.)

Ózd Város Önkormányzata
Domaháza Község Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Csernely Község Önkormányzata

2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartási intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bek.-e rögzíti, hogy a
települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem
láthat el. Ennek érdekében a társulás köteles módosítani a társulási megállapodást. Tekintettel
arra, hogy az 1. pontban megjelölt társulási megállapodás kizárólag iskolai oktatási
feladatellátásra jött létre, és a társulásba bevitt vagyontárgyak helyzetét, az alkalmazottak
továbbfoglalkoztatását Ózd Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő megállapodásban rögzíti, jelen intézményfenntartó társulás
megszüntetése szükséges 2012. december 31. napjával.
3. A társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással szemben
az intézményfenntartó társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
Ózd, 2012. december 12.

Domaháza, 2012. december ….

………………………………………
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

……………………………………….
Domaháza Község Önkormányzata
képviseletében
Elek István
polgármester
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Bükkmogyorósd, 2012. december ….

Csernely, 2012. december ….

………………………………………

……………………………………….

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
képviseletében
Pataki Csaba
polgármester

Csernely Község Önkormányzata
képviseletében
Vincze Tamás
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás megszüntetését Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
200/2012. (XII. 12.) határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…./2012. (XII…..) határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete …./2012. (XII…..) határozatával, Csernely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete …./2012. (XII…..) határozatával jóváhagyta.

4.) napirend
Javaslat az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat székhelyhasználatának
jóváhagyására
Vitális István tájékoztat, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együtt tárgyalták meg a napirendi pontot, melyet
mindkét bizottság egybehangzóan támogatott.
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2012. (XII. 12.) határozata
az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat
székhelyhasználatának jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Városi
Csatornamű Víziközmű Társulat (Cg.: 05-16-000110, adószám: 14348462-1-05) az
Önkormányzat tulajdonában lévő, 3600 Ózd, Városház tér 1. szám alatti, ózdi 7334 hrszú, városháza megnevezésű ingatlant székhelyként ingyenesen használja, tevékenységét az
ingatlanban végezze, és az ingatlan a cégnyilvántartásban a Társulat székhelyeként
szerepeljen.

10

Felelős:

székhelyhasználati jogcím igazolásáért: Társulat Elnöke

Határidő:

döntést követően azonnal
-.-.-

5.) napirend
Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására
Fürjes Pál elmondja, átfogó és nagy átalakulást bemutató módosításról van szó.
Obbágy Csaba kiemeli, a Képviselő-testület által november 22-én elfogadott alapító
okirat kiegészítéséről szól az előterjesztés. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
ülésén felmerült, az előterjesztés 1. oldalán az eredeti szövegrészt ki kell egészíteni, a
kipontozott helyre be kell írni a 177-es számot, majd lejjebb, a módosított szövegrész első
sorában a zárójelben lévő dátumot át kell javítani a mai dátumra, azaz (XII. 12.)-re.
Bizottsága ezekkel a módosításokkal együtt fogadta el a Gazdasági Ellátó Központ
Alapító Okiratának módosítását.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta meg és fogadta el az
előterjesztést.
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

202/2012. (XII. 12.) határozata
a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat
1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:
- Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő: alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül
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1. melléklet a 202/2012. (XII. 12.) határozathoz

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
„Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2012. (XII. 12.) határozatával a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontja, a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a nemzetgazdasági
miniszter szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(VIII. 31.) NGM rendelete 9. §-a alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:”
2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.

Ózd, 2012. december 12.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2012. (XII. 12.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen módosító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.
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1.a. melléklet a 202/2012. (XII. 12.) határozathoz

Gazdasági Ellátó Központ
Alapító Okiratának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2012. (XII. 12.) határozatával a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontja, a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a nemzetgazdasági
miniszter szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(VIII. 31.) NGM rendelete 9. §-a alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Rövidített neve:

Gazdasági Ellátó Központ
GEK

2. Székhelye:

3600 Ózd, Október 23. tér 1.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

244/KH/1995. (XI. 7.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a
bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és
munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele.
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők
teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az
érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos
szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása.
Szakágazati besorolás:
Óvodai nevelés

851020

Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása.
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda
- Béke Telepi Óvodák
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Újváros tér 2.
3600 Ózd, Katona József út 7.
3600 Ózd, Petőfi út 26-28.
3600 Ózd, Tétény út 1.
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5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

562912
562913
851011
851012
851013
852011

852012

- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852021
(5–8. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853121
(nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
853122
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853131
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
853132
(9–10. évfolyam)
- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9–10. évfolyam)
853133
- Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853134
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853211
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853212
- Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Felsőfokú szakképzés

853213
853221
853222
853223
853231
853232
854211

14

- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911
- Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
- Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- Általános iskolai tanulószobai nevelés
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855912
855913
855914
855915

- Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855916
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

561000
562917
562920
680001
680002
821000
841907
852024
856099
869042
882129
890441
890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre:

Ózd város közigazgatási területén ellátja az önállóan működő
közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait,
valamint
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézményekben a működtető feladatait.

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb
munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyéb esetekben a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.

13. Nemzetiségi és más feladatai:

-

14. Tagintézményei:

-

15. Telephelye(i):
Karbantartó Műhely

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

Apáczai Csere János Általános Iskola épületei

3600 Ózd, Kőalja út 149.
3600 Ózd, Kőalja út 147.

Árpád Vezér Általános Iskola épületei

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

Bolyky Tamás Általános Iskola épületei

3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42.

Csépányi Általános Iskola épületei

3661 Ózd, Csépányi út 117.
3661 Ózd, Csépányi út 133.

Petőfi Sándor Általános Iskola épülete

3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20.

Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei

3600 Ózd, Mekcsey út 205.
3600 Ózd, Mekcsey István út 118.
3600 Ózd, Mekcsey István út 211.

Újváros Téri Általános Iskola épülete

3600 Ózd, Újváros tér 1.

Vasvár Úti Általános Iskola épületei

3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
3600 Ózd, Vasvár út 56.
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16. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 8110.
hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft.
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Kőalja
út 149. szám).
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási
épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja út
147. szám).
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által használt
oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád vezér út 13.).
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 730,78
m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei.
- 8696/1 hrsz. 9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel,
tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel. (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42.)
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai
épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral (3661
Ózd, Csépányi út 117. szám).
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépányi út 133.
szám).
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található
oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, technikai
épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám).
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral,
ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám).
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található kultúrházzal
és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám).
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.)
(A Római Katolikus Egyház tulajdonában áll.)
- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található
oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó
udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám).
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található
oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral. (3600 Ózd, Vasvár út
37/A. szám).
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56.
szám).
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Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.
17. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó
szabályairól szóló rendeletek az irányadók.
Ózd, 2012. december 12.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Gazdasági Ellátó Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2012. (XII. 12.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.
-.-.A 6-7. napirendi pontokat a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.
Fürjes Pál megköszönve a részvételt, közli, ülés hivatalos része véget ért. A továbbiakban
tájékoztatja képviselőtársait, hogy ma reggel a Katasztrófavédelem próbariasztást tartott a
téli felkészülés érdekében. Felhívja elsősorban a területi képviselők figyelmét, figyeljünk
embertársainkra, kéri, mindenki vegye komolyan az ilyen irányú jelzéseket. Elmondja
még, hogy lesz egy testületi ülés 20-án, 21-én pedig az önkormányzat Óév búcsúztatója
kerül megtartásra. Jó munkát kíván mindenkinek.

K.m.f.

Dr. Almási Csaba távollétében
jegyző

Dr. Sztronga Eszter
aljegyző

Fürjes Pál
polgármester

